Jaarverslag Stichting Baanfonds 2021
Het Baanfonds is in 2010 opgericht en het doel is als volgt omschreven in de statuten
(art. 2.1):
‘de stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren voor de deelnemers aan activiteiten van
Stichting De Baan, gevestigd te Haarlem, voor wie de reguliere contributies en bijdragen een
te zware financiële belasting zijn…
In de periode die voorafging aan oprichting werden beroepskrachten en vrijwilligers van de
Baan in toenemende mate geconfronteerd met deelnemers die wel graag aan een activiteit mee
wilden doen, maar de contributie of eigen bijdrage niet konden opbrengen. Er is daarom
besloten een fonds op te richten met als doel de individuele ondersteuning van deze
schrijnende gevallen.
Initiatiefnemer voor de oprichting van dit fonds was de heer Ad van de Nes, toentertijd
voorzitter van het bestuur van de Stichting de Baan. De heer Van de Nes heeft vanaf
oprichting ook, op voordracht van dit bestuur jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur van
het Baanfonds. De lijnen tussen het Baanfonds en het bestuur en directie van De Baan zijn
nog steeds kort, wat ook belangrijk is om de aanvragen voor een tegemoetkoming goed op
waarde te kunnen schatten.
In 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. Deze
wet is bedoeld om bestuurlijke integriteit strakker te regelen. De bepalingen in de wet
maakten dat ook onze stichting enkele zaken ‘scherper’ moest regelen. Dat hebben we gedaan
door een huishoudelijk reglement toe te voegen aan de statuten. Met name rond financieel
beheer en controle, en rond mogelijke belangenverstrengeling in het bestuur hebben we
enkele aanvullende bepalingen in dit huishoudelijk reglement opgenomen.
Het Baanfonds neemt een verzoek voor een bijdrage pas in behandeling, als er langs andere
wegen geen financiële ondersteuning beschikbaar lijkt te zijn. Als wij hier nog wel
mogelijkheden voor zien, wijzen we de aanvrager eerst hierop alvorens de aanvraag zelf in
behandeling te nemen.
In 2021 hebben wij langs deze procedure 6 aanvragen voor een bijdrage in de kosten van
activiteiten gehad. Bij alle aanvragen hebben wij geconstateerd dat de financiële positie van
de aanvrager ontoereikend was om de eigen bijdrage aan de activiteit te kunnen betalen, zodat
de aanvragen tot het reglementaire maximum van € 330,- konden worden gehonoreerd. Er
waren weer iets meer aanvragen dan in het voorgaande jaar. Hierin is merkbaar dat in 2021
weer meer activiteiten mogelijk waren dan in het eerste ‘coronajaar’ 2020.
Vanaf de aanvang van het fonds tot eind 2020 zijn 84 aanvragen gehonoreerd.
Sinds de start van het Baanfonds hebben wij ons beijverd om het vermogen van de stichting in
stand te houden, liefst iets te laten groeien. In de afgelopen jaren hebben wij van enkele

maatschappelijke organisaties een bijdrage gekregen, die ons in staat stelt om aan de
doelstelling van het Baanfonds te voldoen. Wij zijn deze organisaties daarvoor zeer dankbaar.
De bijdragen van derden blijven voor het Baanfonds van groot belang om de hulp aan
financieel zeer kwetsbare deelnemers aan de activiteiten van De Baan te kunnen continueren.
In 2021 hebben wij evenals in voorgaande jaren weer een mooie gift mogen ontvangen van de
Protestantse Gemeente Aerdenhout.
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